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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
őszinte története  

II.  
 
 

Bevezető 
 

Jelen Emlékkönyv-sorozatunk minden kötete első részébe kerül: „A 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története.” 

Minden „gazdasági év” – ami a naptári év első felében kezdődik és 
végződik – történetét az elsőtől az utolsóig, az év végén leírtuk és bekerült az 
adott időszaki rendezvényünk kötetébe, amely egyúttal évkönyv is. Tehát ez a 
szöveg jegyzőkönyve az eseményeknek, hiszen azokkal szinte egy időben 
készültek. Az első években – költség okból – képek nélkül, majd az utóbbi 
időben már sok képpel és az eredeti iratok bemásolásával. Ezért lehet bizonyos, 
elsősorban képi átfedés a mellékelt digitalizált emlékkönyv anyagával. 

Nem véletlen a címválasztás: emléket kívánunk állítani egy remek, tragikus 
sorsú, de felejthetetlen emlékű történetíró sorstársunknak, Málnási Ödönnek. 

Kiadója javaslatára, egy francia mű címére hivatkozva, Málnási megírta 
1937-ben könyvét „A magyar nemzet őszinte története” címmel. Könyve 
előszavában írja: „A nemzet elvérzési, porbasúlytottsági korszakában, az utolsó 
huszonkét évnek a hazáért való vigyázásban, áldozatkész vérzésben és a nemzeti 
kultúráért éjjel nappal tevő szorgalmatosságban, verejtékezésben töltése után az 
ember lelkében annyi nemzettudatossági érzelem halmozódik fel, hogy 
meglátásaiban csak azok osztozhatnak, akik az egyetemes nemzeti érdekek iránt 
fogékonyak, áldozatkészek, értük élő, lángoló magyar lelkek.” Ezúttal sem 
kívánunk ehhez semmit tenni. 

Málnási könyvét az akkori magyar társadalom osztatlan és tomboló 
lelkesedése fogadta, majd működésbe léptek bizonyos erők és Málnásit 
börtönbüntetésre ítélték. Ugyanezért a munkájáért már a kommunisták újra 
börtönbe juttatták. Ezt követően Nyugatra menekült, és könyvét kiegészítette. 
Ismét működésbe jöttek azok a „bizonyos erők”, Málnásit letartóztatták és nem 
rajtuk múlott, hogy nem került ismét börtönbe. Ekkor az üldözött ember kilépett 
szerzetes rendjéből, megnősült és hamarosan elhunyt. Özvegye, az író értékes 
könyvtárával Magyarországba ment és így ért véget egy nagyszerű magyar 
történész élete. 
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Következzék a mi egyesületünk őszinte története (1986–1987): 
 
 

Ünnepségre gyűltek a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület alapító tagjai, 
dísztagjai és tagjai, szám szerint harmincnégyen, 1986. december 9-én, a Zürich 
központjában lévő, patinás Uránia étterem Turicia termében. A többség Svájcból 
jött, de voltak Angliából, Svédországból, a Német Szövetségi Köztársaságból is. 
Két szatmári dísztag a magyarországiak üdvözletét hozta. 

Felcsendült az Európa-himnusz, majd a svájci, a magyar, és végül a 
székely himnusz. A Deutsche Burschenschaft díszöltözékében, fehér kesztyűvel 
hozta be a magyar zászlót a landaui Quarz Götz, és a svájci zászlót a zürichi dr. 
Manz Heinz. 

A falon az Egyesület tablója, rajta valamennyi egyesületi tag képe. Békés 
megértéssel mosolyog egymásra a svájci, a német és – a magyar tizenegy 
országból. 

Az ünnepség keretében két előadás hangzott el. Dr. Farkas József 
mátészalkai múzeumigazgató a szatmárcsekei temető világhírű fejfáiról tartott 
vetítettképes előadást. Szövegét takaros, két nyelven nyomtatott könyvecskében 
kiosztotta a résztvevőknek. Utána az Egyesület svájci alelnöke, Savioz Bernard 
történész, ismertette a francia nyelven írott könyvét, amelyben a Kanton 
Valisban lévő Anniviers-völgy lakóinak származásával kapcsolatos eddigi 
bizonyítékait foglalja össze. Ők magukat hun leszármazottaknak tartják.  

Vacsora közben szívesen emlékeztünk a közösen megtett útra. Egy éves az 
Egyesület, és máris egy sikeres őstörténeti találkozót, Zürichben pedig nyolc 
szép előadóestet rendeztünk, átlagosan húsz résztvevővel. A következő évre is 
szép reményekkel tekinthettünk. Az ünnepség résztvevői átvehették az 
Egyesület 1987. évi teljes műsorát: havonta előadás Zürichben – összesen kilenc 
alkalommal és ünnepség decemberben – májusban pedig őstörténeti találkozó, 
szintén Zürichben.  

Elhatároztuk, hogy a Találkozó neve ezentúl nem Őstörténelmi, hanem 
Őstörténeti, az Egyesület neve pedig nem Magyar Történelmi Egyesület Zürich, 
hanem Zürichi Magyar Történelmi Egyesület lesz.  

A jelenlévők örömmel és megilletődéssel vették tudomásul, hogy Zürich 
Kanton és város megvizsgálta az Egyesület alapszabályát, valamint működését, és 
FD 16.10.86, illetve AFD 86/10 506 számú határozatával az Egyesületet zürichi 
közhasznú intézménynek nyilvánította. Ez ritka kitüntetésnek számít, és azzal jár, 
hogy az Egyesület adómentességet élvez. Anyagi támogatói pedig az egész világon 
levonhatják adóköteles jövedelmükből az Egyesület részére tett adományukat. 

Az est az új tagok ünnepélyes beiktatásával zárult. 
Az új esztendő Kiszely Istvánnak az előadásával kezdődött, aki egyhetes 

svájci tartózkodása alatt felkereste Savioz hunjait Valisban. A helyi lapok bő 
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terjedelemben beszámoltak látogatásáról, egy orvos pedig kilenc kiválasztott 

lakostól vérpróbát vett.  

Az 1987. évben korán tavaszodott Zürichben. A szokatlanul enyhe tél után 

a parkok fái sietve bontogatták rügyeiket, a virágok szokatlanul gyorsan 

kibontották szirmaikat. Talán a költöző madarak is hamarább érkeztek, hogy 

fiókáikat mielőbb kiköltsék. 

Az Egyesület zürichi vezérkarában is nagy volt a sürgés-forgás. Benidormi 

határozat volt: az Egyesület Svájcban élő vezetői adják az Őstörténeti Találkozó 

Titkárságát. Az idei Találkozó pedig Zürichben lesz.  

Eljött a nagy nap: május 24-én nyitottam meg a Második (Zürichi) Magyar 

Őstörténeti Találkozót (lásd: Acta II/1.), majd a résztvevők javaslatomra a 

Bécsben élő Juba Ferenczet kérték fel a Találkozó elnöki tisztjére. 

A Találkozóra nyolc országból összesen negyvennyolcan jöttek, közöttük 

huszonegy szakember. Magyarországról tizenhármán érkeztek, a szakemberek 

száma nyolc volt. Elhangzott harmincöt előadás – a beküldött előadások száma 

három volt. A mátészalkaiak ismét remekeltek: szép előadásokkal gazdagították 

a Találkozót, és vendégül láttak mindannyiunkat egy szatmári vacsorára. 

Nemcsak finom falatokat és torkot frissítőt hoztak magukkal, hanem Lengyel 

Ferenc dísztagunk fia népviseletben eljárt szatmári táncai szívünket 

melengették, szemünkbe könnyeket csaltak. Szatmári szilvafába faragva 

elhozták szűkebb hazájuk üdvözletét: a nap-szimbólumot, alatta életfával, 

körülötte a csekeiek kopjafái. 

A Találkozóra Magyarországról érkezett személyek közül szállásért és kosztért 

tíz fő nem kellett, hogy fizessen. Költségeiket zürichi tagjaink úgy igyekeztek 

fedezni, hogy lakásukban szállásolták el a külföldről érkezettek többségét. Akik ezek 

közül nyugati országból érkeztek, azoktól a legolcsóbb zürichi szállodai ár fizetését 

kértük. Ez a bevétel kis híján fedezte a Találkozó kiadásait. 

A Találkozóról ismét jegyzőkönyv készült, amelyet ezúttal nyolcvanöt 

példányban postázott a Titkárság. Készült egy száznyolcvan perces videófilm is, 

amelyet a résztvevők elvittek és másolatban terjesztettek minden olyan 

országban, ahol ez technikailag lehetséges. Legalább egyoldalas beszámolót 

közölt nyugaton tíz magyar lap. Magyarországon hosszabb cikk jelent meg a 

Kelet-Magyarországban és a Magyar Nemzetben.  

Benidormban úgy határoztunk, hogy az Egyesület mindig az őstörténeti 

találkozók alkalmából tartsa közgyűlését. Zürichben két közgyűlés volt: az első 

napon az évi rendes, az utolsó napon pedig egy ünnepi közgyűlés, ahol az új 

tagok ünnepélyes beiktatása történt. 

A közgyűlés élethosszig tartó tagsággal díszelnökség alakítását határozta. 

A magyar történelem kutatásában elért kimagasló eredményei elismeréséül a 

díszelnökségbe választottuk az alábbi személyiségeket; dr. Kiszely Istvánt 

Budapestről, vm. Kovárczy Istvánt Malmőből, prof. dr. Mehrle Tamást 

http://mek.oszk.hu/06400/06487/06487.pdf


ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET    *     UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH
 

 5

Fribourgból, dr. Sárkány Kálmánt Budapestről és prof. dr. Vámos-Tóth Bátor 
Lászlót Honoluluból. 

Ez alkalommal első ízben választott az alapszabályban előírt körülmények 
között összehívott és vezetett közgyűlés vezetőséget. Egy évre az elnök én lettem, 
miután az időközben lemondott Marton Rudolf után az elnökséget már majdnem 
egy éve gyakoroltam. Az ugyancsak egy évre választott vezetőségi tagok az 
elnökség első ülésén a tisztségeket egymás között az alábbiak szerint osztották el: 
jegyző lett Schwitter Judit Horgenből, pénztáros Kiss Mária Usterből, titkár Farkas 
József Mátészalkáról, kiadványi felelős Magyar Kálmán Kaposvárról és Radványi 
Irén Stockholmból, a könyvterjesztésért felelős Kádár Péter Zürichből, alelnök az 
Amerikai Egyesült Államokra Pluhár Rózsa New Yorkból és Vámos-Tóth Bátor  
László Honoluluból, Angliában Nádasy T. Jenő Londonból, Kanadában Simon 
Zoltán Torontóból, Magyarországon Kiszely István Budapestről, Svájcban Savioz 
Bernard Sionból és Svédországban Kovárczy István Malmőből. Három évre 
számlaellenőr lett Dani Pál Londonból és Szakállos Hilda Zürichből. 

Ez a közgyűlés ismét jóváhagyta alapszabályunkat, és tudomásul vette 
többek között, hogy az Egyesület tulajdonában van huszonegy darab könyv, 
húsz darab kézirat és egy kazettás magnetofon felvevő készülék. A pénzügyi 
évet 6.150 frank kiadási többlettel zártuk, amelyet ismét én fedeztem, az 
Egyesületnek nyújtott kölcsönnel. Az elszámolást Dani Pál és Radványi Irén 
ellenőrizte. Javaslatukra a közgyűlés a pénztárosnak a felmentést megadta. 

Tagdíjat nem kértünk, de egyesületi tagjainkat felszólítottuk, hogy 
felvételük alkalmából szíveskedjenek valamely összeget adni és később évente 
ismét adakozni. A felszólítás eredményeként a következő évet már jobb anyagi 
előfeltételekkel kezdhettük, és azt is reméltük, hogy kevesebb kiadásunk lesz. 

A Találkozóról mindenki a legjobb benyomásokkal távozott. Valóban 
sikerült a magyar őstörténet kutatásában mutatkozó számos irányzat képviselőit 
szakmai és baráti eszmecserére összehozni. 

Erdélyi István Budapesten úgy nyilatkozott, hogy a Találkozó olyan 
színvonalas és felemelő volt, hogy akár a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében is lehetett volna. 

Jómagam a szakmai eredmények mellett leginkább annak örültem, hogy az 
eltelt másfél évi rendezvénysorozat alatt nem esett közöttünk egyetlen hangos 
szó sem. A Találkozó elnöke azt hangsúlyozta, hogy lám, tudnak a magyarok 
egyetértésben dolgozni! Ugyanis Zürichben közös munkával „őstörténetünk” 
címmel egyesületi szöveget dolgoztunk ki, amelyet valamennyi résztvevő 
jóváhagyott! 

Nekünk akkor úgy tetszett, hogy május végén a tavasz Zürichben 
különösen szép. 

 
Uster, 1989. jégbontó hava 
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Az első évzáró ünnepség Zürichben: 1986. december 9. Előadó: dr. Farkas József 
múzeumigazgató (Mátészalka): „Grabhölzer in Szatmárcseke” és  

Savioz Bernard svájci alelnökünk (Sion): „Walliser – Deszendenz von Attila”. 
Az első oklevelek átadása a tagoknak. A képen Dani Pál (London), Csihákné, Stuber Paul 

(Grenchen), Schwitter Judit (titkár), és dr. Csihák György (Zürich) 
 

Az 1987. év első előadója Zürichben, január 13-án, magyarországi alelnökünk,  
dr. Kiszely István (Budapest): „A magyarok őshazája – ahogyan ma tudjuk”.  

A kép Kiszelyvel és Csihákkal, Savioz Bernard Pinsec (Penszék) házában, ahol később,  
a tetőgerendán a híres rovásfeliratot találtuk 
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II. magyar őstörténeti találkozó. Zürich, 1987. május 24-30. A képen W. Vityi Zoltán és  
dr. Farkas József múzeumigazgató (Mátészalka), dr. Csihák György és Schwitter Judit (Zürich) 

 

Kerekasztal beszélgetés: dr. Erdélyi István (Budapest), Fischer János (Zürich), dr. Farkas József, 
dr. Juba Ferenc a találkozó elnöke és ausztriai alelnökünk (Bécs), Dani Pál (London),  
Simon Zoltán (Toronto) – csak az arca látszik), Sebestyén László (Budapest – háttal) 
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Simon Zoltán előadás közben. Elnököl: Kovács János (Hückelhovan) első egyesületi zászlónk 
készítője: fehér selymen az oroszlán aranyból 

 

 
Részletek a 2. sz. kötetünkben 
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Az egyesületi élet képei 
 
 

Emlékkönyveink őszinte történetünk hűséges tanúi. Mindég jelen voltak 
rendezvényeinken, amit bizonyítanak az itt bemutatott képek. Megörökítenek 
számos feledhetetlen emléket, személyes megemlékezést, boldog pillanatot. 
Bepillantást adnak olyan események hátterébe is, amelyek segíthetnek fontos 
események megértésében. Múltunk becses emlékei. Nézegetése közben 
feltámadnak halottaink, akiket így bárki személyesen is megismerhet. 

 
 


























































